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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Léto uběhlo jako voda a za 11 týdnů tu máme Vánoce!
Co všechno je nyní aktuální pro celou obec?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

V srpnu proběhly hody (viz str. 4 a 5) a už nyní chystáme jejich NOVOU podobu na příští rok 2020.
Můžete se těšit na nová vystoupení a večerní koncert Martina Maxy.
Na malém sále ve Víceúčelovém centru jsme nechali zrenovovat parketovou podlahu.
Zahájili jsme úspěšně školní rok po částečné rekonstrukci budovy školy a připravujeme dokončení
rekonstrukce na příští prázdniny.
Školkové třídy v ZŠ mají nový pěkný nábytek po více než 40 letech.
Jednáme o nové podobě hřišť na zahradách v ZŠ a MŠ.
Školní jídelna v Přáslavicích vaří nově i pro děti v MŠ Mrsklesy. Díky tomuto kroku máme navíc jednu
kuchařku a od října bude ve středu a v pátek na výběr ze 2 jídel. Občané, kteří chtějí vyzkoušet nově
výběr ze 2 jídel, nechť se obrátí na vedoucí školní jídelny p. Marii Neumannovou, tel.: 737 403 313,
e-mail neumannova.m@zspraslavice.cz
Další informace k jídelně najdete zde: http://zspraslavice.cz/skolni-jidelna/
Přijďte s dětmi na drakiádu v pátek 4.10.2019 (viz str. 20).
Příští zastupitelstvo bude 21.10.2019 a to přímo v základní škole.
Uvidíte prostory, kde se děti učí a zároveň se seznámíte s prací zastupitelů.
Udělejte podzimní úklid ve skříních a doneste oblečení, přikrývky apod. na sbírku Diakonie Broumov
(viz str. 19).
Na státní silnici bude do 30.11.2019 dokončena výměna vodovodu a oprava chodníků až ke křižovatce
na Mrsklesy.
Na silnici přes vesnici, od křižovatky směrem dolů k OÚ, bude nově řešeno dopravní značení.
Bude zde nově zákaz stání po pravé straně směrem dolů. Prosím všechny řidiče, aby značku důsledně
respektovali, parkovali na opačné straně a majitele domů, aby svými auty zajeli do vjezdu. Značka má
zajistit větší bezpečnost pro auta, umožnit plynulý průjezd autobusům a v zimě zajistit volný prostor
silničářům na úpravu silnice.
Firma Flenexa konči s provozováním kompostárny k 15.11.2019 (viz str. 3).
Stavební úřad ve Velké Bystřici zastavil řízení ve věci areálu firmy Flenexa (dříve telekomunikační
centrum MO směrem na Mrsklesy) ohledně změny využití území na umístění mobilní pyrolýzní
jednotky. V jiném řízení však byla povolena linka na regeneraci olejů. Vzhledem k tomu, že v areálu
jsou umístěna zařízení na výrobu elektřiny, vzniká obava na propojení obou technologií. Celou situaci
podrobně sledujeme a postupujeme společně s Obcí Mrsklesy. Kontaktovali jsme společně všechny
dotčené orgány (odbor životního prostředí Olomouckého kraje, Inspekci životního prostředí atd.)
Obě obce budou nadále postupovat společně.
Po dohodě s lesním hospodářem dojde během měsíce října a na začátku listopadu k výsadbě 2600 ks
nových stromků do obecního lesa v Sušírně a ve Vrtově. Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce občanů
obce včetně dětí. Termíny sázení budou včas oznámeny.
Na mostku v Sušírně opravíme do konce listopadu zábradlí a spáry v konstrukci mostu.
Dne 11.11.2019 uctíme společně památku veteránů.
Na podzim 2019, nejpozději na jaře 2020, dojde k rekonstrukci dětského hřiště na dolním konci.
Na jaře 2020 začne rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě Vilky.
V sobotu 23.11.2019 se bude konat 8. ročník Běhu sv. Kateřiny.
O víkendech při procházce potkávám hodně místních občanů, kteří běhají pro radost a kondici. Těším
se na společné sportovní setkání s Vámi!
V listopadu dojde k výměně vstupních dveří v knihovně a v ordinaci lékařů v DPS na sídlišti.
Na Stádle bude v nejbližších dnech umístěn radar k měření rychlosti projíždějících aut. Měl by přispět
k větší bezpečnosti dopravy.
Advent přivítáme na Punčiádě dne 30.11.2019, kterou pro nás připravují hasičky.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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V Í T E Ž E ...
UKONČENÍ příjmu bioodpadu do Kompostárny Přáslavice: začátkem září bylo Obci Přáslavice sděleno, že
s platností od 15. 11. 2019 Kompostárna Přáslavice ukončuje přijímání bioodpadu.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v Přáslavicích ve sběrném dvoře v sobotu 19. 10. 2019 v běžné
provozní době od 9.00 do 11.00 hodin.
TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD do obecních bytů na sídlišti: Obec Přáslavice pořídila sady tašek pro tříděný odpad
(plast, papír, sklo), které budou zdarma distribuovány nájemníkům obecních bytů.
Sady tašek roznáší do domácností pracovník Obce Přáslavice již od pondělí 23. 9. 2019 oproti podpisu.

PRO ZAHRÁDKÁŘE: vaše okrasná zahrada si zaslouží po létě náležitou péči! Pár rad by se mohlo hodit…☺
♣ Momentálně je ideální čas na vysazování cibulovin.
Fenomenální holandské tulipány, různé druhy lilií či hortenzií
by neměly chybět v žádné okrasné zahradě! Včasnou a
pečlivou výsadbu na podzim bezpochyby oceníte na jaře.
Doporučujeme také výsadbu jehličnanů.
♣ Zlikvidujte odkvetlé květy a přebytečné listy. Dát je můžete
na kompost. Odstraňte zvadlé letničky. Péči potřebují i
okrasné dřeviny, zejména kvůli hrozícím mrazíkům.
♣ Speciální pozornost vyžaduje také trávník. Nepotřebuje už
tolik zalévat, zato ho dobře posekejte a následně
provzdušněte vertikutátorem. Trávník zbavíte nežádoucích
mechů a ulevíte kořínkům před zimou.
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DĚNÍ

V OBCI A

M I K R O R E G I O N U ...

CZECH TOUR 2019: etapa OLOMOUC – FRÝDEK-MÍSTEK

Pokud jste měli v pátek 16. srpna čas a zajímá vás cyklistika, mohli jste opravdu na malý okamžik
vzhlédnou projíždějící peloton cyklistů – účastníků 11. ročníku mezinárodního cyklistického závodu
CZECH TOUR 2019. Jedna z etap Olomouc – Frýdek-Místek projížděla naší obcí a ostrý start měla u
bývalého bistra v 11.40 hodin. Chvilku jsme netrpělivě vyhlíželi a čekali. Projížděla spousta
doprovodných motorek a vozidel, sanitka, až se objevil peloton. Párkrát jsem stihla zmáčknou spoušť
fotoaparátu a byli pryč☺. Množství pestrobarevných dresů na kolech mizelo v dáli…
(mg)

PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY ve fotografiích – 17. 8. 2019
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DEN REGIONU BYSTŘIČKA
Den regionu Bystřička, závěr
v obci Mrsklesy, 31. 8. 2019:
Den regionu spojený s veřejnou
cyklistickou poznávací jízdou se
vydařil. Celkový počet cyklistů
cca 600, z toho 230 navštívilo
všech 12 obcí mikroregionu Bystřička. Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřiččka vyslovuje pochvalu obci
Mrsklesy za dobře připravenou
akci.
Tak znělo hodnocení na zasedání
dne 17. 9. 2019 ve Velké Bystřici.

ZÁJEZD: PIVOVAR LITOVEL A PROHLÍDKA MĚSTA
Dne 3. 9. 2019 pořádala cestovní kancelář Za Sluncem
zájezd pro seniory, zčásti pro zájemce z Přáslavic a
ostatní z Mrskles. I když od nás byl zájem, bohužel
nebyl dodržen. Navíc měl průvodce p. Dušan Fišara
ještě seniory z minibusu z Jeseníků. Byl ale vstřícný a
starostlivý, snažil se všem vyhovět. V litovelském
pivovaře jsme měli průvodkyni, která nás odborně a
dlouze provázela pivovarem za provozu. Jelikož nás
bylo hodně, všichni nemohli slyšet její výklad, který
byl velmi zajímavý, na sto procent. Od historie až po
současnost.
Po prohlídce pivovaru nás uvedli do velké krásné místnosti na posezení s ochutnávkou točeného piva
značek, které vyrábí. S touto krásnou místností je spojeno muzeum pivovarnictví, které bylo velmi
pěkně uspořádané, hlavně historie. Při prohlídce muzea jsme mohli procházet i se sklenicí točeného
piva. V místnosti, kde byla ochutnávka piv, jsme si mohli zakoupit suvenýry a krabici piv.
Po ochutnávce jsme se vydali do města, kde na náměstí v restauraci na nás čekal oběd. Dostali jsme
výborný oběd, občerstvili se každý podle svých možností, jak kdo si přál. Personál byl k nám vlídný.
Následovala prohlídka města a jejich památky. Provázela nás stejná průvodkyně jako v pivovaru a p.
Fišara. Prohlídka byla náročná, ale bylo toho mnoho k vidění. Morový sloup, radnice + radniční věž,
kaple sv. Jiří, kostel sv. Marka, muzeum, gymnázium Jana Opletala, pamětní deska a busta Jana
Opletala, socha Gustava Frištenského (slavný prvorepublikový profesionální zápasník), prožil mnoho
let v Litovli a je zde i pochován. Za gymnáziem je socha T. G. Masaryka. Pan Černý naši skupinu
z Přáslavic i památky fotil, fotky jsou vystaveny ve vývěsce před obecním úřadem a na internetu.
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Po prohlídce města jsme měli hodinu volno, kterou jsme mohli využít jakkoliv. Cukrárna – káva a
zákusek, zmrzlina, nebo nákup.
Procházkou jsme se vrátili na místo, kde autobus mohl parkovat. Pan řidič nás bezpečně dopravil
domů, za to děkujeme a také našemu starostlivému průvodci panu Dušanu Fišarovi. Byl to náročný
zájezd, ale velmi poučný. Příště bychom si přáli, aby byl lépe zorganizován.
Za zúčastněné seniory Věra Vodičková
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ZAHRANIČNÍ FOLKLORNÍ SOUBORY V PŘÁSLAVICÍCH – 6. 9. 2019

LIDOVÝ UMĚLECKÝ SOUBOR Z FUCHUANU, ČÍNA
http://www.absolutechinatours.com/china-travel/yao-people-introduction.html
Město Hezhou leží „kousek“ od Hong-Kongu – 500 km. Městečko má něco málo přes 2 mil. obyv.
Fuchuanskou autonomní oblast ležící na jihovýchodě Číny obývá starobylá národnostní skupina Yao.
Yao se považují za potomky psů: legenda říká, že mezi dvěma vlivnými králi zuřila dlouhá válka.
Jeden král prohlásil, že ten, kdo zabije nepřátelského krále, dostane za ženu princeznu. Mise se ujal
předchůdce Yao národnosti, mimořádný pes. Vklouzl do vojenského tábora a krále zabil a šel si pro
slíbenou odměnu. Král váhal, nechtěl dát svou dceru psovi, ale bylo příliš pozdě na lítost. Splnil tedy
svůj slib, ale s podmínkou, že manželé musí žít ve vzdálených kopcovitých oblastech. O půlnoci se pes
zázračně změnil na pohledného mladíka a žili šťastně až do smrti.
Tradiční uměleckou taneční a hudební formou je „Yao long-drum dance“ – tanec dlouhého bubnu,
který je od roku 2008 zapsán do čínského seznamu nehmotného kulturního dědictví. Má historii více
než 1000 let. Tanec se rozšířil do mnoha zemí (Thajsko, Indonésie). Neobejde se bez něj žádná
slavnost: uctívání předků, svatba, novoroční festival, festival Panwang, festival sklizně...
Long Drum Dance spojuje zpěv, tanec a divadlo. Ztělesňuje každodenní pracovní život lidí Yao a
napodobuje gesta zvířat a ptáků, jako jsou vlající motýli, letící ptáci a vzpurné kozy. Lid Yao považuje
dlouhý buben za posvátný předmět.
Zajímavost: Základní hudební téma písně „When You Believe“ z filmu Princ egyptský od Whitney
Houston a Marian Carey je inspirováno tancem lidu Yao.
Tanečníky doprovází kapela North Kabulo, jejíž zpěváci a muzikanti dodržují místní jedinečný lidový
hudební styl.

BODROG ZE ŠÁROŠPATÁKU, MAĎARSKO
Šárošpaták = Šarišský (Blatný) potok. Naše slovo „potok“ je z maďarštiny.
Město v severovýchodním Maďarsku, blízko slovenských hranic, asi 60 od Košic. Leží na řece
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Bodrogu, na východním úpatí Zemplína, ve vinařské oblasti Tokaj. V letech 1650–1654 zde působil
Jan Amos Komenský, který tu má také pomník. Zde Komenský napsal „Orbis pictus“ i knihu „Škola
hrou“.
Soubor lidových tanců Bodrog byl založený v roce 1954. Je to nejstarší umělecká skupina v
Šárošpatáku.
Ve Velké Bystřici na Lidovém roku již byl v roce 2008 – to byl poslední ročník na starém pódiu před
zámkem. Soubor pracuje pod Domem kultury. Vystupoval již v mnoha zemích na 4 kontinentech a
získal řadu festivalových cen a titulů. Bodrog má široký repertoár maďarských lidových tanců. Kromě
tanců maďarských regionů předvádí ukázky z tanců maďarských menšin žijících v zahraničí nebo
naopak etnických skupin žijících v Maďarsku (Romové, Rumuni, Ukrajinci, židovské tance). Taneční
vystoupení se vyznačují pestrostí, špičkovými tanečními výkony za doprovodu tradiční lidové muziky.
Vedoucím skupiny je István Darmos.

Vystoupení souborů sklidilo u přáslavického obecenstva velký aplaus, hlavně závěrečná píseň
„Proměny“ od skupiny Čechomor, kterou zazpívala čínská zpěvačka spolu s vedoucím souboru Str.
Haná panem Josefem Langrem.
(mg)
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zpátky do lavic
V pondělí 2. září se znovu otevřely dveře ZŠ a MŠ v Přáslavicích. Všichni žáci byli překvapeni už při
vstupu do školní haly, protože ve škole během letních prázdnin probíhaly rozsáhlé rekonstrukce a mimo jiné na ně čekaly například nové moderní skříňky.
Velké poděkování si zaslouží zejména paní školnice a paní učitelky, které se v přípravném týdnu ze
všech sil snažily, aby se žáci mohli vrátit do čistého a krásného prostředí. Našim školákům už skončilo
bezstarostné období letních radovánek, do školy se ale těšili.
„Nejvíc jsem se těšila na učení.” Dianka 1. třída
„Těšila jsem se na novou paní učitelku.“ Lenka 3. třída
„Nejvíce jsem se těšila na spolužáky a paní učitelku.” Vaneska 4. třída
Všimli si naši žáčci i nějakých změn?
„Máme nové umyvadlo a kachličky.” Alex 2. třída
„Moc se mi líbí nové skříňky.” Andrejka 4. třída
„Líbí se mi nové šatny a nové třídy.” Vojta 5. třída
Do školy se poprvé vydalo také 9 prvňáčků, kterým popřála krásný a úspěšný rok nejen paní ředitelka
Mgr. Eva Šrámková, ale také starostka naší obce Ing. Jitka Ivanová a dále starosta obce Svésedlice pan
Lubomír Konar. Prvňáčci na památku od obce dostali žlutá trička Přáslavický prvňáček, škola jim darovala balíčky plné školních pomůcek a paní učitelka každému z nich předala i pamětní medaili.
A my už se všichni těšíme na to, jak se jim bude ve škole dařit.
Mgr. Monika Kolouchová, třídní učitelka 1. třídy
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Projekt Etická výchova
Dne 6. 9. 2019 se žáci naší školy zúčastnili projektu Etická výchova. Etická výchova je doplňující
vzdělávací obor, který má u dětí rozvíjet základní sociální dovednosti. Cílem je vést žáky ke schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání odměny nebo protislužby.
Témata:
1. ročník
Základní komunikační dovednosti – komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se,
vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
2. ročník
Tvořivost a základy spolupráce – elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení,
služba, vyjádření soucitu, přátelství
3. ročník
Pozitivní hodnocení sebe a druhých – pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
4. ročník
Pozitivní hodnocení sebe a druhých – akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých
5. ročník
Základy asertivního chování – iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možností, jak vycházet s jinými
lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu
Mgr. Lenka Tozziová
Projekt Abeceda peněz
Žáci 4. a 5. ročníku jsou v letošním školním roce zapojeni do projektu Abeceda peněz. Jedná se o program České spořitelny na podporu finanční gramotnosti dětí.
Děti si v rámci tohoto programu vyzkouší, jakou hodnotu mají peníze. Hlavním heslem je zábava a
prožitek.
A co nás tedy čeká? Hlavním úkolem dětí v tomto programu je zrealizovat vlastní podnikatelský plán,
respektive, vybudovat vlastní firmu. Pod vedením zkušených lektorů a svých učitelů pracují na svém
projektu přibližně tři měsíce s cílem vybudovat úspěšnou firmu – mít zisk, který si následně užijí nebo
jeho část věnují na dobrou věc.
Mgr. Lenka Tozziová
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Školní drakiáda
12. září byla obloha v Přáslavicích plná barevných a veselých draků.
Počasí nám přálo a všichni žáci naší základní školy se tak mohli
zapojit do druhého ročníku oblíbené drakiády. Nejdříve proběhla
přehlídka draků jednotlivých tříd v sále obecního úřadu. Žáci
představili a předvedli své draky, které si nápaditě pojmenovali.
Potom jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme draky společně pouštěli.
Na konci příjemně stráveného dopoledne jsme ve třídách draky
hodnotili a rozdávali diplomy. Každý drak zaslouženě získal své
ocenění, jako např. ten největší, nejveselejší, nejrychlejší, nejvýše
létající, s nejdelším ocasem nebo s nejvíce mašličkami.
Pochvalu dostali i všichni, kteří ostatním ochotně s pouštěním draků pomáhali.
Mgr. Monika Kolouchová, třídní učitelka 1. třídy

Z DĚNÍ V SDH PŘÁSLAVICE
Malé ohlédnutí za hasičskou sezónou mužů a žen 2019
Naše hasičská sezóna 2019 je téměř u konce, a
tak bychom se s Vámi chtěli podělit o naše
úspěchy za uplynulé léto. Během několika
měsíců jsme strávili spoustu hodin trénováním
a objeli celkem 14 soutěží. Naše úsilí pak bylo
oceněno menšími či většími úspěchy. První
soutěží, které jsme se zúčastnili byla
„Okrsková soutěž Velká Bystřice.“ Ta
proběhla 4. května na fotbalovém hřišti v
Přáslavicích. Zúčastnili jsme se také několika
netradičních soutěží, za zmínku stojí například
soutěž v Topolanech, která je založena na
losování pozic v požárním útoku. Snažení
mužů i žen zde bylo nakonec odměněno
překrásným prvním místem. Konkurence je opravdu veliká, i tak si dovoluji říci, že jsme si po celou
sezónu vedli poměrně dobře. Domů jsme si odváželi zlaté i stříbrné medaile, ale také několik
neplatných pokusů a umístění ve spodní části tabule s výsledky. Závěrem nesmíme zapomenout
poděkovat našim trenérům, bez kterých bychom těchto výsledků nedosáhli.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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Přáslavice – závěrečná…☺
Ukliďme Česko – Ukliďme Přáslavice
V sobotu 21. září se hasiči a hasičky z Přáslavic, ve spolupráci s
obecním úřadem, zúčastnili již podruhé celorepublikové akce
Ukliďme Česko. Sraz byl v 9 hodin u obecního úřadu, kde jsme
„nafasovali“ vozíky, pytle či rukavice na sběr odpadu. Vyrazili
jsme. I když tentokrát v menším počtu, ale i přesto s velkým
nasazením. Stanoveny byly 4 trasy, které vedly skrz naši obec a
blízké okolí. Celkově se nasbíralo 30 kg odpadu. Krásné sobotní
dopoledne jsme ukončili opékáním špekáčků ve Vrtově. Všichni,
kteří se tedy rozhodli zúčastnit, určitě nelitovali a odcházeli nejen
s dobrým pocitem, ale také s plným bříškem.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
◄ ◄ První den ve školce…☺
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Jak naše nové děti objevují svět
Začal nám další školní rok a my jsme se těšily na nové děti, pro které jsme poslední týden v srpnu
připravovaly prostředí MŠ. Nastoupily děti 2,5leté. Bez slziček se nástup neobešel, ale po měsíci
docházky si děti zvykají a rozloučení s rodiči je už většinou bez pláče. Pro děti je prostředí a režim
nový, učí se zvládat svou sebeobsluhu při hygieně, jídle a převlékání. Paní učitelky mají nachystané říkadla, písně aj. jako pomocníky při činnostech během celého dne. Téma na září neslo název „Kdo
přijde do školky“. Děti se seznámily se svou značkou, dokáží ji rozeznat od druhých, pojmenovat. Učí
se říct své jméno, najít si své místo u stolečku, svou skříňku v šatně. Při pobytu venku pozorujeme
přírodu: stromy, keře, žížaly, pavoučky… Snažíme se dětem vytvářet příjemné a připravené prostředí,
ať se v naší školce cítí dobře a rády do ní chodí.
Olga Michalíková, MŠ Přáslavice
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Co nového ve školce?
Během letních prázdnin proběhla ve třídách mateřské školy umístěných v základní škole, částečná
rekonstrukce. Kromě nové elektroinstalace a nového osvětlení, dostaly třídy také krásný kabátek v
podobě nového nábytku. Však posuďte sami. Vypadá to, že dětem se nové prostředí ve školce moc
líbí, hezky se jim pracuje a učí. Nově děti nenavštěvují školní jídelnu, protože pro ně byla zřízená nová
výdejna jídla ve třídách MŠ.
Zuzana Tlačbabová, MŠ Přáslavice

Pozvánka na připravovanou
akci…
Mateřská škola ve spolupráci s Obcí
Svésedlice a Spolkem rodičů a přátel při
ZŠ a MŠ Přáslavice, vás srdečně zvou v
pátek 4. 10. 2019 na Drakiádu.
Těšit se můžete na různé soutěže a
zábavné úkoly, které pro vás připravují
učitelky z mateřské školy. Nebude
chybět bohaté občerstvení, na zahřátí
čaj a svařák a dojde i na oblíbené
opékání špekáčků. Na hojnou účast se
těší pořadatelé.
Plakát najdete na poslední straně.
Zuzana Tlačbabová, MŠ Přáslavice
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ŘÍJEN

LISTOPAD

Milada Zemánková
Drahomíra Audyová
Václav Langer
Emilie Hrinová
Eva Bosáková
Vlasta Jančíková
Vladislav Škoda
Božena Keclíková
Jiřina Zbořilová
Jarmila Rožmanová
Jan Glauder
Hana Černochová
Věra Gujdanová
Hana Janková
Marie Vaverková
Jiří Rohel
Karel Kadlčík
Miroslav Tomek
Božena Ruská
Zdenka Volková
František Smékal
Karel Spáčil
Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Jakub Majtner
Anna Smékalová
Jakub Žižka
Vítáme nové občánky!

Libuše Číhalová
Josef Zdařil
Milena Číhalová
Anežka Balejová
Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: ŘÍJEN – LISTOPAD
neděle
čtvrtek-pátek
sobota
sobota
pondělí
sobota
sobota
sobota

6. 10.
17.-18. 10.
19. 10.
2. 11.
11. 11.
23. 11.
23. 11.
30. 11.

Výstava ovoce a zeleniny
Sbírka ošacení a dalších věcí
Vítání občánků
Halloween
Den veteránů
Bleška
8. běh sv. Kateřiny
Punčiáda

Zahrádkáři
Obec+Diakonie
Obec+ZŠ
SRPŠ ZŠ a MŠ
Obec+ZŠ+AČR
SRPŠ ZŠ a MŠ
Obec+J. Bronec
SDH

Vydává a tiskne: Obec Přáslavice (300 ks), 783 54 Přáslavice č.p. 23
IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, www.praslavice.com, tel.: 587 408 870
Příspěvky posílejte na e-mail: podatelna@praslavice.com, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel.: 734 236 604
Datum vydání tohoto čísla: 1. 10. 2019, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 25. 11. 2019
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